AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

ANUNCI
PROCÉS SELECTIU PER A COBRIR UN LLOC DE TREBALL DE PROFESSOR/A TUTOR/A
PEL PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI), MODALITAT PLA DE TRANSICIÓ
AL TREBALL (PTT). MODALITAT DE SELECCIÓ: CONCURS – OPOSICIÓ.
Es fa públic, per a general coneixement, que l’Alcaldia, en relació amb el procés selectiu
esmentat, [EXP 1458-151-2019] ha dictat el Decret següent:
DECRET DE L’ALCALDIA


Assumpte: Procés selectiu per a cobrir un lloc de treball de professor/a tutor/a
pel programa de formació i inserció (PFI), modalitat pla de transició al treball
(PTT). Modalitat de selecció: CONCURS – OPOSICIÓ.



Tràmit: Relació DEFINITIVA d’aspirants admesos i exclosos: aprovació i
publicació. Relació d’aspirants que resten exempts de realitzar la prova de
coneixements de llengua catalana. Comissió de Valoració.

I.

ANTECEDENTS DE FET:

Per Acord de la Junta de Govern Local de 19 de desembre de 2019, han estat aprovades les
Bases i Convocatòria per a cobrir un lloc de treball de professor/a tutor/a pel programa de
formació i inserció (PFI), modalitat pla de transició al treball (PTT). Modalitat de selecció:
CONCURS – OPOSICIÓ; les Bases i convocatòria han estat publicades al BOP de Lleida núm.
13, de 21 de gener de 2020, , i DOGC núm. 8052, de 29 de gener de 2020 (correcció
errades BOP de Lleida núm. 13, de 21 de gener i núm. 32, de 17 de febrer, de 2020).
Que, en el relació amb el procés selectiu esmentat, (Expedient: 1458-151-2019), es fa
constar que mitjançant Per de Decret de l’Alcaldia RES 2020/114, [data signatura 9/3/2020],
fou aprovada la Relació provisional de persones aspirants admeses i excloses, la relació de
persones aspirants que resten exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua
catalana i, en el seu cas les que l’han de realitzar, i la composició de la Comissió de
Valoració. Aquesta Resolució [Decret], fou objecte de publicació reglamentària, conforme
determina la Base 6.1 de les que regeixen la convocatòria, inserint-se l’Anunci a la pàgina
web corporativa el dia 10/03/2020.
Que la relació provisional de sol·licituds excloses, fou la següent:
Registre Entrada
ENTRA-2020-1777
ENTRA-2020-1817
ENTRA-2020-1865
ENTRA-2020-2148
ENTRA-2020-2206
ENTRA-2020-2512
ENTRA-2020-2875

Persones aspirants
CARMEN MAESTRO MIRIAM
CRESPO CASANY NÚRIA
OLIVARES MERNINOS SONIA
CAPACETE CABALLERO NINA
RIBERA VILLEGAS MARIONA
ABAD SOL JOSEFA
VILARRASA NOGUÉ MARTA
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Que, conjuntament amb la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos, fou publicada
la relació d’aspirants que resten exempts de realitzar la prova de coneixements de llengua
catalana i, en el seu cas els que l’han de realitzar.

Marc Solsona Aixala
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Extranet
Ajuntament
Mollerussa

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

II. INCIDÈNCIES EN EL TERMINI D’AL·LEGACIONS. AL·LEGACIONS PRESENTADES:
Que durant el termini de presentació d’al·legacions [10 dies hàbils], s’han succeït les
incidències següents:
El termini d’al·legacions s’inicià el dia 11 de març i hauria d’haver finalitzat el dia 25 de març,
de 2020. Això no obstant, el Reial Decret 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, (BOE núm.
67, i amb efectes immediats a llur publicació), va comportar la suspensió de termes i
terminis administratius (Disposició addicional tercera). En conseqüència, per Decret de
l’Alcaldia RES 2020/150, fou ordenada la suspensió de tots els processos selectius convocats
per l’Ajuntament de Mollerussa, independentment de la fase de tramitació en què es trobin,
especialment la celebració d’aquelles proves de concurrència massiva. El Decret de l’Alcaldia
RES 2020/150, fou objecte de publicació al BOP de Lleida número 61, del dia 27 de març de
2020 i fou inserit l’Anunci corresponent a la pàgina web corporativa.
Pel que respecta al Procés selectiu EXP 1458-151-2019, la suspensió ha tingut les
afectacions següents:


Antecedents: mitjançant Decret de l’Alcaldia RES 2020/114, fou aprovada la Relació
provisional de persones aspirants admeses i excloses, i publicada a la pàgina web
corporativa [apartat ofertes de treball] el dia 10 de març de 2020. El termini per a
presentar al·legacions (10 dies hàbils) s’inicià el dia 11/3/2020, i fineix el dia
25/3/2020.



Afectacions: Resta suspès, amb efectes 14 de març de 2020, el termini per a la
presentació d’al·legacions i el termini per a resoldre-les. Igualment, resta suspesa la
constitució de la Comissió de Valoració, prevista pel dia 31 de març de 2020.

Atès que el BOE número 145, del dia 23 de maig de 2020, publica la Resolució de 20 de
maig [2020], del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord
d'autorització de la pròrroga de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de
març. En aquesta Resolució, en el punt 10è, s’indica el següent:
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Amb efectes des de l'1 de juny de 2020, es derogarà la disposició addicional tercera
del Reial decret 463/2020, de 14 de març, relativa a la suspensió de terminis
administratius. Des d'aquesta mateixa data, el còmput dels terminis que haguessin
estat suspesos es reprendrà, o es reiniciarà, si així s'hagués previst en una norma
amb rang de llei aprovada durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves
pròrrogues.
En conseqüència, amb efectes 1 de juny de 2020, es reprenen el terminis relatius al
PROCÉS DE SELECCIÓ [EXP 1458-151-2019]. En concret, es reprèn el termini per a
presentar al·legacions (10 dies hàbils) que s’inicià el dia 11/3/2020, i que fou suspès el dia
14 de març. Igualment, es reprèn el termini per a resoldre-les. La represa de terminis
relativa a aquest expedient, fou publicada, mitjançant Anunci, a la pàgina web de
l’ajuntament el dia 1/6/2020.
Atès el que s’ha exposat, el termini de 10 dies hàbils, s’ha concretat en els períodes
següents:
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Període 1: Anterior al 14/3/2020, exclòs: dies, 11, 12 i 13 de març de 2020.
Període 2: Posterior a l’1/6/2020, inclòs: dies, 1, 2, 3, 4, 5, 8 i 9 de juny, de 2020.
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(3 dies hàbils)
(7 dies hàbils)

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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Durant l’esmentat termini, NO han presentat al·legacions cap de les persones candidates
inicialment excloses
III.CORRECCIÓ D’ERRADES [OFICI].
En la Relació Provisional de persones aspirants admeses i excloses, s’hi va incloure a la Sra.
OLIVARES MERNINOS SONIA, justificant llur exclusió per manca d’acreditació de la titulació
exigida per a prendre part en la convocatòria (Base 4.2). S’ha procedit a la revisió, d’ofici, i
resulta el següent:
L’aspirant, Sra. OLIVARES MERNINOS SONIA, Ref. Exp. 1484-16-2020, va presentar tota la
documentació exigida, i va acreditar com a titulació, Grau en Treball Social.
Segons s’estableix la Base 4.2, c), en la redacció aprovada per acord de la Junta de Govern
de 13 de febrer de 2020, publicada al BOP de Lleida número 32, de 17 de febrer de 2020, els
requisits de titulació, són:
c) Estar en possessió d’algun dels títols següents: (redacció aprovada per acord de la Junta
de Govern de 13 de febrer de 2020, publicada al BOP de Lleida número 32, de 17 de febrer
de 2020)
1. Diplomatura en Educació Social.
2. Grau en Educació Social.
3. Magisteri.
4. Grau en Educació Primària.
5. Llicenciatura i/o grau en Pedagogia i la llicenciatura en Psicopedagogia.
6. Qualsevol altra titulació relacionada amb l’àmbit de ciències socials i jurídiques o
d’altres amb la realització d’un màster o postgrau, directament vinculat a les tasques
del lloc de treball convocat.
Tal i com s’acredita en l’Informe Jurídic lliurat per Vicesecretaria, el Grau en Treball Social
[...] s’inclou en la branca de coneixements de les ciències socials i jurídiques, motiu pel qual,
és una de les titulacions que permeten acreditar els requisits indicats en la Base 4.2. En
conseqüència, procedeix modificar la relació de persones aspirants admeses, i incloure-hi a la
Sra. OLIVARES MERNINOS SONIA.
Tanmateix, la Sra. OLIVARES MERNINOS SONIA, ha presentat document acreditatiu de
coneixements de nivell C1 de Català o equivalent, motiu pel qual també se l’ha de considerar
exempta de realització de la prova (Base vuitena, apartat 1).
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IV. FONAMENTS DE DRET [Informe jurídic]:
A.- En relació amb les persones aspirants provisionalment excloses que NO han presentat
al·legacions, s’ha informat que la manca de presentació de la documentació requerida
suposarà que a la persona interessada se la tindrà por desistida de la seva petició, prèvia
resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos a l’article 21 de la Llei 39/2015.
La resolució consistirà en la declaració de les circumstàncies que concorrin en cada cas, amb
indicació dels fets produïts i de les normes aplicables.
En conseqüència, i de conformitat amb els articles 21 i 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, procedeix declarar NO
esmenades les deficiències en les sol·licituds que corresponent als aspirants que figuren en la
relació que seguidament s’indica, per subsistir la mancança de documents requerits en el
termini habilitat. En conseqüència, es confirma l’exclusió de les següents persones aspirants
del procés de selecció i s’eleva a definitiva la llista definitiva d’aspirants exclosos. De la llista
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definitiva s’ha exclòs a la Sra. OLIVARES MERNINOS SONIA, tal i com ha estat degudament
justificat en l’apartat III anterior.
Núm. ordre
6
7
15
17
20
21

Registre Entrada
ENTRA-2020-1777
ENTRA-2020-1817
ENTRA-2020-2148
ENTRA-2020-2206
ENTRA-2020-2512
ENTRA-2020-2875

Persones aspirants
CARMEN MAESTRO MIRIAM
CRESPO CASANY NÚRIA
CAPACETE CABALLERO NINA
RIBERA VILLEGAS MARIONA
ABAD SOL JOSEFA
VILARRASA NOGUÉ MARTA

Referència exp.
1484-26-2020
1484-25-2020
1484-15-2020
1484-14-2020
1484-31-2020
1484-35-2020

B.- Atès l’informe lliurat al respecte, i de conformitat amb allò previst a la Base vuitena,
totes les persones aspirants admeses resten exempts de realitzar la prova de coneixements
de llengua catalana, atès que acrediten documentalment els coneixements de nivell C de
Català o equivalent, inclosa l’aspirant, Sra. OLIVARES MERNINOS SONIA.
C.- En relació amb la Comissió de Valoració indicar que, no s’ha produït cap incidència
relativa a possibles abstencions i /o recusacions, per la qual cosa la Comissió de Valoració
resta constituïda tal i com fou configurada inicialment.
V. RESOLUCIÓ:
Atès el que s’ha exposat; vist el contingut dels informes lliurats als respecte i de la proposta
de resolució dels Serveis Jurídics, aquesta Alcaldia, en desplegament de les facultats
legalment atribuïdes, DECRETA:
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Primer. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS ADMESES:
Núm. ordre Registre Entrada
Persones aspirants
Referència exp.
1
ENTRA-2020-1297
TUNON LA ROSA ROBERT
1484-18-2020
2
ENTRA-2020-1326
GARCÍA MARTÍ YOLANDA
1484-30-2020
3
ENTRA-2020-1340
ENSENYAT COLOMER ELISABET
1484-29-2020
4
ENTRA-2020-1682
CARROBÉ TORO NÚRIA
1484-28-2020
5
ENTRA-2020-1715
VECIANA PLAZASJOSEP
1484-27-2020
8
ENTRA-2020-1820
JULIA SIMON CONCEPCIÓ
1484-24-2020
9
ENTRA-2020-1845
PEREZ MARTÍNEZ GUADALUPE
1484-23-2020
10
ENTRA-2020-1854
ARENAS PEREZ ALÍCIA
1484-22-2020
11
ENTRA-2020-1865
OLIVARES MERNINOS SONIA
1484-16-2020
12
ENTRA-2020-2049
TORRES SOLÉ ELISENDA
1484-19-2020
13
ENTRA-2020-2076
BONEU BELLAJ NADIA
1484-21-2020
14
ENTRA-2020-2138
PALOU AGUILAR CRISTINA
1484-20-2020
16
ENTRA-2020-2204
ARNAZ TORRES MIRIAM
1484-12-2020
18
ENTRA-2020-2384
VILLARRAGA FLOREZ JOHANA
1484-13-2020
19
ENTRA-2020-2458
PEREZ SEGARRA VICTOR
1484-32-2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segon. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS EXCLOSES:
Núm. ordre
6
7
15
17
20

Registre Entrada
ENTRA-2020-1777
ENTRA-2020-1817
ENTRA-2020-2148
ENTRA-2020-2206
ENTRA-2020-2512

Persones aspirants
CARMEN MAESTRO MIRIAM
CRESPO CASANY NÚRIA
CAPACETE CABALLERO NINA
RIBERA VILLEGAS MARIONA
ABAD SOL JOSEFA
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21
ENTRA-2020-2875
VILARRASA NOGUÉ MARTA
1484-35-2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tal i com s’estableix a l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la manca de presentació de la
documentació requerida suposarà que a la persona interessada se la tindrà por desistida de
la seva petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos a
l’article 21 [Llei 39/2015].
De conformitat amb els articles 21 i 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es justifica l’exclusió per les
motivacions següents:


Procedeix declarar NO esmenades les deficiències en les sol·licituds que corresponen als
aspirants exclosos, per subsistir la mancança de documents requerits en el termini
habilitat, en tant que no han presentat cap escrit d’al·legacions, conforme s’ha indicat en
els Fonaments de Dret d’aquesta Resolució (Apartat A).

Tercer. PROVA DE LLENGUA CATALANA
Conforme s’ha indicat en els Fonaments de Dret d’aquesta Resolució (Apartat B), i de
conformitat amb allò previst a la Base vuitena, totes les persones aspirants admeses resten
exempts de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana, atès que acrediten
documentalment els coneixements de nivell C de Català o equivalent.
Quart. COMISSIÓ DE VALORACIÓ
Atès el que s’ha exposat en els antecedents d’aquesta Resolució (Apartat C), en relació amb
la Comissió de Valoració indicar que, no s’ha produït cap incidència relativa a possibles
abstencions i /o recusacions, per la qual cosa la Comissió de Valoració resta constituïda tal i
com fou configurada inicialment. En conseqüència, la Comissió de Valoració, restarà formada
per les persones i càrrecs que figuren en la relació inclosa en el Decret de l’Alcaldia RES
2020/114 [data signatura 9/3/2020], i publicat a la pàgina web corporativa el dia 10 d març
de 2020.
Cinquè. CALENDARI PROVES SELECTIVES.
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No es considera adient fixar les dates i/o calendari del procés selectiu, entretant sigui vigent
l’estat d’alarma, i sempre i en tot cas atenent a les mesures sanitàries i de control que, com
a conseqüència de la pandèmia originada pel COVID 19 i les fases de desconfinament, es
dictin en relació als processos selectius amb concurrència massiva i atenent a la tipologia de
les proves.
Sisè. PUBLICACIÓ.
De conformitat amb les Bases que regeixen el procés de selecció, aquesta Resolució es
publicarà al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, i a la pàgina Web corporativa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La qual cosa es fa pública per a general coneixement i als efectes legals oportuns.
L’Alcalde: Marc Solsona Aixalà
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